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1. Identificação do produto e da empresa 
 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: XILENO 
 
Identificação da sociedade/empresa 
Empresa:  CONTROL LAB COM. DE PROD. P/LAB. LTDA  

Rua Niterói, 81, CEP 83010-600 – São Jose dos Pinhais - Paraná - Brasil  
Tel (0xx41) 32821090 - Fax (0xx41) 32821090 e-Mail: contato@ctrl-lab.com.br 
 

 
2. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum:  Xileno  
N° CAS:  1330-20-7  
Peso molecular:  106,17 g/mol 
Fórmula química:  C8H10 
Fórmula molecular:  C6H4(CH3)2 

 
 

 

 

 
3. Identificação de perigos 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO (ABNT NBR 14725-2)  
 
Líquidos inflamáveis  (Categoria 3)  
Toxicidade aguda, Inalação  (Categoria 4)  
Toxicidade aguda, Dérmico  (Categoria 4)  
Irritação cutânea  (Categoria 2)  
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  
 
 

 
 
 
Palavra de Advertência:  Perigo!  
 
Frases de Perigo:  
 
H226 Líquido e vapor inflamáveis.  
H312 Nocivo em contacto com a pele.  
H315 Provoca irritação cutânea.  
H332 Nocivo por inalação.  
 
Frases de Precaução:  
 
P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteçã 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Após a inalação:   Exposição ao ar fresco. Em caso de ausência de respiração, administrar oxigênio. Caso a vítima  
esteja indisposta, chamar um médico.  
 
Após contato com a pele:  Lavar abundantemente com água, por ao menos 15 min. Tirar a roupa contaminada.  
 
Após  contato  com   os   olhos:   Enxaguar   abundantemente  com   água,   mantendo  a   pálpebra  aberta.   Consultar   um  
oftalmologista.  
 
Após a ingestão:  Em caso de ingestão, lavar a boca com água, desde que a pessoa esteja consciente. Chamar um  
médico imediatamente. 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção:  Espuma de álcool, pó seco, dióxido de carbono, água em nevoeiro ou spray.  
 
Riscos especiais:  Líquido inflamável. O vapor pode percorrer uma distância considerável até a fonte de ignição e  
retornar. Emite vapores tóxicos em situações de incêndio.  
 
Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio:  Utilizar aparelho de respiração autônomo e  
vestimenta de proteção para impedir o contato com a pele e com os olhos.  
 
Outras informações:  Evitar a infiltração da água de extinção nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen tos 
 
Medidas   de   proteção   para   as   pessoas:   Evitar   o   contato   com   a   substância.   Fechar/apagar   todas   as   fontes   de  
ignição. Usar instrumentos que não produzam faíscas. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.  
 
Medidas   de   proteção   do   meio   ambiente:   Não   permita   que   entre   no   sistema   de   esgotos;   perigo  de   explosão.  
Evacuar a área. Fechar/apagar todas as fontes de ignição. Usar instrumentos que não produzam faíscas.  
 
Procedimentos de limpeza / absorção:  Cobrir com calcário seco, areia ou carbonato de sódio neutro. Colocar em  
recipientes cobertos utilizando instrumentos que não emitam faíscas e transportar para o ar livre. Ventilar a área e  
lavar o local derramado depois de terminar o recolhimento do material. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Indicações para manuseio seguro:  Trabalhar com chaminé. Não inalar a substância. Evitar contato com os olhos,  
pele e vestimentas. Não inalar o vapor. Evitar a exposição prolongada ou repetida.  
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Conservar hermeticamente fechado, em local bem ventilado e afastado de fontes de ignição e de calor. 
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8. Controle de exposição e proteção individual 
 
• CONTROLE DE EXPOSIÇÃO  
 
Medidas   de   controle   de   engenharia:   Ventilação   local   adequada,   sistema   de   exaustão   e   outros   controles   de  
engenharia    necessários   para  manter   os  níveis  de  exposição  abaixo  dos  limites  recomendados.    Chuveiros   de  
emergência e lava-olhos devem estar próximos ao local de trabalho.  
 
•  PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e da  
quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos  
meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.  
 
Proteção respiratória:  Necessária em caso de formação de vapores e ou aerossóis.  
Proteção dos olhos:  Necessária, como óculos de segurança.  
Proteção das mãos:  Utilizar luvas compatíveis resistentes a produtos químicos.  
Proteção da pele e do corpo:  Roupas protetoras contra chamas e roupas anti-estática.  
Higiene Industrial:  Lavar bem após o manuseio. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma:  Líquido Temperatura de auto-ignição:  464ºC 
  
Cor:  Incolor Limite de explosividade superior:  7% (V) 
  
Odor:  Não disponível Limite de explosividade inferior:  1,1% (V) 
  
pH:  Não disponível Pressão de vapor:  18 mmHg 
  
Ponto de inflamação:  Não disponível Densidade de vapor:  3,7 g/L 
  
Temperatura de decomposição: Não disponível 
 
Ponto de fulgor: Não disponível 

Solubilidade (água): Não disponível 
 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Produtos de decomposição perigosa: 
 
Agentes oxidantes fortes, monóxido de carbono, dióxido de carbono. 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•  TOXICIDADE AGUDA  
 
Contato cutâneo:  provoca irritação cutânea.  
Absorção cutânea:  nocivo se absorvido através da pele.  
Contato ocular: pode provocar irritação nos olhos.  
Ingestão:  pode ser nocivo caso seja ingerido.  
 
Órgãos ou sistemas alvos:  medula óssea, coração, ouvidos, sangue, rins, fígado e sistema nervoso central.  
 
Sensibilização:  
Tontura,   fraqueza,   anemia.   Exposição   prolongada   da  pele   provoca   desengorduramento     e  dermatite.  Vômito,  
dispnéia,   anorexia,  dermatite,  depressão   do  sistema   nervoso  central.  A   exposição   pode  provocar:   bronquite,  
náuseas, cefaléia, falta de coordenação, visão embaçada e tremores.  
 
•  OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS  
 
LDLD  (oral, humano): 50 mg/Kg  
LCLO  (inalação, humano): 10 ppm  
LD50  (oral, ratazana): 4300 mg/Kg  
LC50 (inalação, ratazana): 5 ppm  
LD50  (oral, rato): 1548 mg/Kg  
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LD50 (pele, coelho): 1700 mg/Kg  
LD50 (oral, mamífero): 4300 mg/Kg  
 
Após a inalação de vapores:  Anestésico geral dos pulmões, tórax, cianose, entre outras alterações.  
Após contato com a pele:  Causa irritações.  
Depois do contato com os olhos:  Causa irritações.  
Após ingestão:  Efeitos tóxicos diversos.  
 
Este produto contém componentes possivelmente carcinogênico e causa má formação fetal. 
 
 
12. Informações ecológicas 
 
Deve-se atentar à legislação ambiental vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal. Não ermitã contato  
com água residuais, lençol freático e solo. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  
 
Queimar    em   incinerador  químico   pós  combustor   e  purificador  de  gases.  Deve-se  atentar  às   regulamentações  
ambientais    federal,  estadual  e  municipal.  Recomenda-se      o  acompanhamento      por  um   especialista  do  órgão  
ambiental.  
 
•   EMBALAGEM:  
 
Eliminar devidamente o produto como se não utilizado. Não reaproveitar as embalagens para outros fins. Deve-se  
atentar à legislação ambiental vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
  •    TERRESTRE  
 
Nome apropriado para embarque:  XILENOS  
Nº. ONU: 1307  
Classe de Risco:  3  
Número de Risco:  33  
Grupo de Embalagem:  II  
 
 •    HIDROVIÁRIO (IMDG)  
 
Nº. ONU: 1307  
Grupo de Embalagem:  II  
Nome apropriado para embarque:  XYLENES  
 
 •   AÉREO (CAO-IATA)  
 
Nº. ONU: 1307  
Classe de Risco:  3  
Grupo de Embalagem:  II  
Nome apropriado para embarque:  XYLENES 
 
 
15. Regulamentações 
 
NORMA ABNT NBR 14725-2009  
 
 
16. Outras Informações 
As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam um vasto 
conhecimento referente às características do produto, devendo ser usadas como um guia. A Control Lab não deverá ter 
responsabilidade legal  por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima. 
 


